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Oude wijn in nieuwe zakken

I

n de aanloop naar 4 en 5 mei waren er in de media veel
onderwerpen die te maken hadden met oorlog en vrijheid. Tv-uitzendingen en krantenartikelen gingen over
de bezetting, mensen die de oorlog hadden meegemaakt
kwamen aan het woord, en ook werd bekend dat het kabinet een miljoenenbedrag extra vrijmaakt om de jubileumherdenking van volgend jaar te kunnen financieren omdat
de boodschap van vrijheid en gedeelde waarden toekomstbestendig moet zijn. Er zijn steeds minder oudgedienden,
maar de jeugd moet blijven horen dat onze vrijheid niet
vanzelfsprekend is, maar bevochten op de bezetter.
Bij de herdenking in Sint-Oedenrode, waar ik bij aanwezig
was, waren veel jonge scouts - keurig in uniform en ze hadden allemaal een taak. De jongste kregen een bloem die ze
bij het monument mochten leggen, de wat oudere kregen
een roos die bij een naam van een slachtoffer hoorde, en
er waren een paar ervaren scouts die de te leggen krans en
bloemstukken aanreikten.
Ik weet niet of de kleine jongen, die met zijn scoutgroep
in de koude wind naast mij stond, en de blaadjes van zijn
chrysant bijna allemaal op de grond had laten vallen, wel
helemaal begreep wat wij hier aan het doen waren. Waarom
hij niet lekker op zaterdagavond met zijn vriendjes aan het
spelen was, maar hij heel lang stil moest staan terwijl een
meneer iets vertelde waar hij vast niets van begreep.
De herdenkingen op 4 mei staan bol van de rituelen en de
symboliek. Kransen worden gelegd, klokken worden geluid,
de vlag wordt halfstok gehesen. En het verstoren van die
orde wordt gezien als heiligschennis. Overal worden dezelfde rituelen uitgevoerd, al jarenlang. Het zijn rituelen
die volgens mij goed aansluiten bij de beleving van mensen. Het is een manier om uiting te geven aan ons gevoel
waar eigenlijk geen woorden voor zijn. Het herdenken van
die duizenden en duizenden mensen, die totaal nodeloos
omgekomen zijn in de jaren van bezetting, de jonge zonen
en vaders, die ver van huis hun leven hebben geofferd voor
een hoger doel, de specifieke bevolkingsgroepen die systematisch werden uitgemoord, vraagt om een betekenisvolle
handeling. Ons respect en onze deelneming komen tot uiting
in het leggen van een krans, het opsteken van een kaars,
het samen stil zijn.
Symbolen en rituelen geven ook een saamhorigheidsgevoel.
Twee minuten stilte in het hele land op hetzelfde moment,
geeft het gevoel dat je deel uitmaakt van een groter geheel.
De kleine jongen naast mij ziet alleen wat er gebeurt,
maar kan er nog geen betekenis aan geven. Hij moet nog
ingroeien in die symbolen en rituelen en naarmate hij ouder
wordt en meer herdenkingen meemaakt, komt dat vanzelf.
Zijn leidster zal hem vertellen waarom we doen wat we

doen, en als hij hierbij een goed gevoel krijgt, zal hij de
herdenkingen koesteren en willen doorgeven.
Hij zou mij trouwens ook van alles kunnen vertellen over
de wereld van zíjn symbolen. De wereld van de scouting is
mij niet bekend, en daarom kijk ik wat vreemd aan tegen
de uniformbloeses, de sjaaltjes en de speldjes die de outfit
vormen van deze kinderen. Als je er niet mee bent opgegroeid, zegt het je niets. Symbolen en rituelen staan niet
op zich, maar moeten een verbinding hebben met de inhoud
die ze representeren.
Symbolen en rituelen zijn bij uitstek ook het terrein van
de kerk. De rooms-katholieke kerk met haar eucharistie,
wijdingen en zalvingen, de geur van wierook en kaarsen, de
geprevelde gebeden. Bij de reformatie is er veel verloren
gegaan, maar de protestantse kerk haalt steeds meer symbolen en rituelen terug. Het zijn oer-symbolen en rituelen
die inmiddels een seculiere variant kennen, denk aan de
stille tocht (processie).
Ook de zondagse eredienst is een ritueel en kent een uitgebreide symboliek. Een voorganger voert geen show op, maar
voegt zich in een waardevol ritueel. Wat we samen doen,
doen we met een reden.
Maar de eredienst wordt overal steeds minder goed bezocht. Dat heeft natuurlijk te maken met de krimpende en
vergrijzende kerk. Maar ik denk dat het ook heeft te maken
met het verliezen van de verbinding tussen ritueel, symbool
en inhoud. Ze kunnen niet zonder elkaar. Als de inhoud
verwatert, verandert of verdwijnt, heeft het ritueel geen
bestaansreden meer. We leggen geen bloemen vanwege de
bloemen, maar vanwege de inhoud van die handeling: daarmee tonen we respect en dankbaarheid.
Als ons geloof van inhoud verandert, als we niet meer geloven zoals we vroeger geloofden, past daar dan nog wel
een eredienst bij zoals wij die kennen? Zijn de woorden die
wij zingen nog toereikend? Het is duidelijk dat de vorm van
de eredienst onze (klein-)jeugd niet meer aanspreekt. Kinderen, jonge mensen en de zogenoemde ‘randkerkelijken’
komen nauwelijks nog naar de kerk terwijl veel mensen wel
‘in iets’ geloven. Ook zij zitten met levensvragen, hebben
richting en doel nodig in hun leven, en willen ergens bij
horen.
Het comité 4 en 5 mei heeft het goed begrepen: wil je toekomst hebben, dan moet je verder kijken dan de rituelen
van dit moment en voor het oude verhaal nieuwe vormen
ontwikkelen die een volgende generatie aanspreken.
Ik denk daarom dat het een van de taken is van onze kerken
om nieuwe vormen te vinden voor een oude boodschap. Een
boodschap van vrede en gerechtigheid, van je bestemming
vinden, en van vrijheid. Voor oudgedienden en voor de kinderen van de toekomst.
Petra Zweers

Noot van de redactie
Alweer een Woord&Daad, zo kort na het (extra dikke)
paasnummer? Ja, de redactie schrok er zelf ook van! Maar
gelukkig bleek er toch genoeg te melden en ligt er weer een,
naar wij hopen, interessant nummer van 12 pagina’s vóór u.
Hiermee moeten wij het doen tot eind augustus, wanneer het
septembernummer (startzondag) verschijnt. Gelukkig zijn er
de website van de kerk en de wekelijkse digitale nieuwsbrief,
waardoor wij op de hoogte blijven van de dagelijkse gang van
zaken en diensten in onze kerk.
Onder de diverse artikelen noem ik in de eerste plaats twee
bijdragen van onze nieuwe kerkelijk werker, Petra Zweers, die
onlangs de gelederen is komen versterken na de pensionering
van onze predikant. Fijn dat Petra direct “ja” zei toen we haar
vroegen gelijk al het hoofdartikel voor haar rekening te nemen,
naast een leuk stuk waarin zij wat meer over haarzelf, haar
taken en doelstellingen vertelt.
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Piet Oosting was bij haar bevestiging op 24 maart en doet daar
uitgebreid verslag van (met foto’s van Petra’s echtgenoot).
Verder een bijdrage van Jan Haan namens de kerkenraad over
de voortgang van de samenwerking met buurgemeenten.
Ook is er het verslag van de geslaagde Paasmarkt.
In “Het woord is aan…” vertelt Jacques den Boer over de gesprekken die hij al fietsend met zijn broers over geloofszaken
heeft gevoerd.
Hier en daar nog andere wetenswaardigheden, o.a. een artikel
dat Piet voor ons vond over de synode van Dordrecht, precies
400 jaar geleden. Voor de cover hebben we gekozen voor het
prachtige glas-in-lood raam van de Notre-Dame, dat gelukkig
bij de dramatische brand – ook elders in dit nummer genoemd gespaard is gebleven. We wensen u veel leesplezier.
AvdH
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Van de kerkelijk werker

Vanuit de ZWO

Vanaf 1 maart ben ik in dienst als kerkelijk werker; na een prachtige bevestigingsdienst op 24 maart heb ik het
gevoel dat ik écht ben begonnen. In die
dienst heb ik een persoonlijke toelichting
gegeven op de drie aspecten van mijn
functie - die voor u als gemeente nieuw
is en voor mij ook (zie elders in dit blad).

In de 40 dagentijd heeft een aantal
gemeenteleden meegedaan aan de vastenactie, georganiseerd vanuit Kerk in
Actie. De leden van de ZWO groep hebben op de zondagochtend gezorgd voor
wat lekkers bij de koffie, want op zondag
hoefde je niet te vasten, hopelijk heeft
het u allen gesmaakt.

Pastoraat is een van de aandachtsgebieden van mijn functie. Pastoraat betekent
‘Omzien naar elkaar’. Binnen de ambtsgroep pastoraat hebben we afgesproken
dat we werk gaan maken van een herziening van het ‘beleidsplan pastoraat’.
Er zijn steeds minder coördinatoren,
contactpersonen en aanspreekpersonen
om het systeem van pastorale zorg draaiende te houden. Drie jaar geleden is de
omslag gemaakt van een aanbodgericht
naar een vraaggestuurd pastoraat. Wat
is er de afgelopen periode veranderd?
En hoe kan ik als kerkelijk werker daarin
een rol gaan spelen?
Voor een laagdrempelig pastoraat staat
elke donderdagmorgen de kerkdeur in
Son open: van half elf tot twaalf is er
een inloopuur. U kunt dan bij mij terecht
voor een praatje, een gesprek of om een
afspraak te maken. De koffie staat klaar!
En mocht de deur toch dicht zijn: rechts
is een deurbel die ‘t doet.
Ook ben ik telefonisch goed te bereiken
op de mobiele telefoon die ik voor mijn
werk in de kerk gebruik; mocht u mij
niet treffen dan kunt u een bericht inspreken en dan bel ik u terug.

Op 14 april, Palmpasen, ben ik voor
het eerst in deze
gemeente voorgegaan. De intocht
van Jezus in Jeruzalem volgens
het evangelie van
Lucas, benaderd volgens de joodse mystiek met als inspiratiebron het boek van
Max Arav ‘Jezus, gestalte van de Tora’.
Met de predikanten van Eindhoven ben ik
bezig om een jaarprogramma te maken
met als werkthema ‘Hoop doet van zich
spreken’. Als predikanten/voorgangers
willen we door het jaar heen zes bijeenkomsten organiseren rond dit thema,
bedoeld voor gemeenteleden van Eindhoven en de gemeente Sint-Oedenrode, Son
en Breugel. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook welkom. De startzondag
op 8 september, waarin ik zal voorgaan,
zal in het teken staan van dit jaarthema.
Ik vind het leuk om te werken vanuit de
kerk in Son; ik heb een heerlijke werkkamer, af en toe loop ik even voor een
boodschap het dorp in en soms kom ik
iemand tegen die ik ken. Het was leuk
om al die mensen te zien in de afgelopen
weken die dozen met boeken en andere
spullen kwamen brengen voor de Paasmarkt (die trouwens heel gezellig was
en inmiddels een begrip is in het dorp).
Ik zie dat er veel gedaan wordt door een
flinke groep mensen.
Petra Zweers, tel. 06 587 744 50

Aftellen en opdelen
Aan de tafel van vermenigvuldiging
werd gedeeld
wat weinig leek, werd veel
door elk deel te halveren

alles bij elkaar opgeteld
had iedereen meer dan genoeg

na de vermindering van het geheel
bleef over een restant

dat nog kon worden uitgereikt
aan hem of haar die daar om vroeg
Kees Hermis

Maaltijd voor alleengaanden
De volgende maaltijd voor alleengaanden wordt gehouden
op zondag 25 augustus.
Noteert u die datum alvast in uw agenda!

Verder waren er de traditionele sobermaaltijden, stiltewandeling en de paasgroetenactie. Alles passend in het thema
vanuit Kerk in Actie “Een nieuw begin”.
Nu breekt de vakantietijd weer aan en
gaan we ons voorbereiden op het nieuwe
seizoen. In de volgende Woord&Daad
kunnen we u daar wellicht al wat meer
over vertellen.
Wij wensen u een zonnige zomer.
Namens de werkgroep ZWO,
Cora Rothuizen

“Het woord is aan…”
Deze rubriek bestaat al enige tijd en
iedere keer hebben wij iemand van
onze gemeente (predikant of ‘gewoon’ lid) bereid gevonden een stukje
hiervoor te schrijven. Deze keer dus
Jacques den Boer. Wie volgt? Hoe beleeft u het gebeuren rond onze kerk,
ons geloof? Uw bijdrage is van harte
welkom! (red.)

COLOFON
Woord&Daad is een mededelingenblad
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Het kookteam, Joukje, Agaat en Anneke
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Samenwerking met Eindhoven
De kerkenraden van de Johanneskerk en van SintOedenrode, Son en Breugel ontmoeten elkaar

Johanneskerk Eindhoven

Zoals we in de vorige
Woord&Daad hebben gemeld is
het overleg met de Johanneskerk
in Eindhoven formeel van start
gegaan. En daarmee is de verkenningsfase begonnen.
Het doel van de verkenningsfase
is om na te gaan of er voldoende
draagvlak is bij beide gemeenten
om samen te gaan. Samengaan is
kerkelijk jargon voor fusie.
Inmiddels zijn ook de mensen in
de Johanneskerk geïnformeerd
over de plannen en gelukkig zijn
er geen ernstige bezwaren gehoord. En dat is best bijzonder
omdat het in Eindhoven de laatste jaren bepaald niet rustig is
geweest.

Zoals gezegd is het belangrijk, voordat er een besluit kan worden genomen, dat de beide kerkgemeenschappen elkaar beter
leren kennen.
Zo hebben de beide kerkenraden op dinsdag 2 april jl. een kennismakingsavond gehad. Acht leden van de kerkenraad van SintOedenrode, Son en Breugel hebben gesproken en gewerkt met
negen kerkenraadsleden van de Johanneskerk. Aan de hand van
foto’s (niet van onszelf) heeft eenieder zich voorgesteld, iets
gezegd over hoe hij of zij de eigen kerk ervaart en een verwachting uitgesproken hoe het verder zal gaan met de kerk.
Daarna hebben we gesproken over hoe de verkenningsperiode
ingericht kan worden. Deze ideeën en suggesties zijn een week
later door de coördinatiegroep gebundeld en in een plan gegoten. We zullen de beide gemeenten heel regelmatig informeren

over wat er gedaan wordt zodat er naar wij hopen een gevoel
van betrokkenheid kan ontstaan.
We hebben de avond afgesloten met een creatieve opdracht.
Drie groepen, bestaande uit deelnemers van beide kerkenraden, hebben gewerkt aan een kleurrijke tekening van het voorjaar. Een mooi symbool van kleurrijke kerken onderweg naar
hopelijk iets moois.
Het was een boeiende en plezierige avond waarin veel herkenning was.
Vervolgens willen we in deze verkenningsfase de (ambts)groepen kennis met elkaar laten maken. Het is de bedoeling dat de
mensen in twee ronden elkaar ontmoeten. In de eerste ronde
wordt aan elkaar verteld wat er goed gaat op dit moment en
ook welke zorgen er zijn. De tweede ronde gaat over samenwerken en worden de leden van de groepen uitgenodigd voordelen en belemmeringen te noemen.
Het lijkt ons ook belangrijk een grotere groep gemeenteleden
dan alleen de ambtsdragers kennis met elkaar te laten maken.
We zijn van plan in het najaar een middag of avond te organiseren voor alle vrijwilligers in onze kerken. Doel is sfeer proeven bij elkaar.
De coördinatiegroep die deze fase leidt bestaat uit een aantal
mensen uit beide kerkenraden. De Algemene Kerkenraad (AK)
van Eindhoven houdt op de achtergrond de vinger aan de pols,
omdat samengaan consequenties heeft voor de hele Protestantse Gemeente Eindhoven.
Tot slot de samenstelling van de coördinatiegroep. Vanuit de
Johanneskerk zitten daarin: Diny Zuidam, Annette Buitenhuis,
Henk Grootjans en Wim van Dijk. Vanuit Sint-Oedenrode, Son
en Breugel: Johan Zwart, Jan Haan en Roel Rabbers. De groep
wordt ondersteund door Jack de Koster die op meerdere plaatsen in Nederland kerken begeleidt bij processen van samenwerken en samengaan.
Namens de kerkenraad,

Jan Haan

De Synode van Dordrecht

Dick van Hattum, proficiat!

Elders in dit nummer vindt u een artikel, dat we overnamen uit
‘AdRem’. Dat is het kerkblad van de Remonstrantse Broederschap in Nederland. Het artikel is er één uit een serie, die aandacht besteedt aan het ontstaan van de Broederschap, na de
Synode van Dordrecht uit 1618-1619, dus dit jaar 400 jaar geleden. Daar werden de vijf artikelen tegen de Remonstranten, de
zgn. Dordtse Leerregels aangenomen, die de strijd beslechtten
tussen de ‘rekkelijken’ (dat waren de Remonstranten) en de
‘preciezen’. De Dordtse Leerregels vormen nog steeds één van
de belijdenisgeschriften (De Drie Formulieren van Enigheid)
van de PKN. Wie nog een oud psalmboek heeft kan achterin die
‘leerregels’ nog eens (of voor het eerst?) nalezen. En zo een
indruk krijgen van zijn/haar eigen ‘precisie, resp. elasticiteit
in de leer’…
PHO (red.)

Op 10 mei jl. vierde Dick van Hattum zijn
85ste verjaardag. Een vermelding (en felicitatie) waard. Dick is al vanaf 1999 lid
van de redactie van Woord&Daad. En een
onmisbaar lid! Hij is de lay-out man. Hij
zorgt ervoor dat ons blad er steeds perfect
uitziet. Van cover tot wegwijzer. Hij onderhoudt de contacten met de drukker. Hij
deed dit al toen we ons kerkblad nog samen
maakten met de Petrus’ Banden parochie. Na de ‘scheiding’ in
2013 bleef Dick ons trouw en spendeert heel wat uren aan iedere editie (zo’n 4 of 5 keer per jaar).

Bewegen en ontmoeten  
In mei gaan we wandelen op dinsdag 7 en op dinsdag 21 mei.
En daarna op alle dinsdagen in de oneven weken.
Start: kerk in Son.
Aanvang van de wandelingen: 14.00 uur.
Duur van de wandelingen ongeveer anderhalf uur.
Inlichtingen: Henny Vredeveld, tel. 0499-471665
Din van Hoven, tel. 0499-460816

Omdat de oplage terugging van ruim 2500 naar 550 is voor een
moderne, goedkope digitale printtechniek gekozen bij drukkerij Puntscherp, waardoor een omslag in kleur mogelijk werd.
Dat was wel aan Dick besteed! De cover kreeg een nieuwe,
frisse lay-out en we konden met zorg de mooiste kleurrijke
afbeeldingen uitzoeken, al naar gelang de tijd van het jaar of
speciale ‘events’ binnen onze gemeente. Dick is daarbij zeer
kritisch over de kwaliteit van de platen, formaat, aantal pixels
e.d. Hoewel niet meer de jongste is hij een virtuoos op de
computer en kan hij de binnenkomende kopij vlekkeloos en op
de beste manier indelen, uitlijnen en corrigeren waar nodig.
Dick, namens de redactie en uiteraard namens de gemeenteleden, gefeliciteerd met je verjaardag en bedankt voor je jarenlange inspanningen voor ons mooie kerkblad.
Je collega’s Piet en Arie
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Nood in de wereld
Over de nood in de wereld kunnen we hele nummers van
Woord&Daad vol schrijven. Helaas. In de dienst van paasmorgen stond Chris Mondt er ook bij stil, in woord en gebed. Dat
doet hij altijd, en dat is goed. We leven niet op een gezellig
eilandje, tevreden met wat we hebben. Toch wensten we elkaar na afloop van de dienst: vrolijk Pasen, en dat is ook goed.
Pasen is het feest van de opstanding, van de hoop!
De collectes waren ten bate van twee goede doelen, evenals de Paasmarkt van een week eerder. Fijn dat zo velen een
bijdrage leverden, met geld en met daadkracht. Hartverwarmend. Maar oneerbiedig gezegd: een druppel op een gloeiende
plaat… Als je leest of kijkt naar de rampen die zich om ons
heen voltrekken, overstromingen in Mozambique, aardbevingen
in Zuid-Amerika, oorlogen in het Midden-Oosten, miljoenen
mensen op de vlucht voor honger en geweld. Syrië, Jemen,
Sudan, Rohinyas, Yezidis, noem maar op. Aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland, op kerken en hotels in Sri Lanka met
honderden slachtoffers. Regeringsleiders die liegen en stelen
en lak hebben aan het lot van hun volken.

Een ramp van andere orde was de vreselijke brand in de NotreDame, die dreigde een van de mooiste kathedralen van de wereld volledig te verwoesten. Gelukkig kon veel gered worden,
dankzij dapper en kundig optreden van de Parijse brandweer.
En mooi ook dat binnen enkele dagen een financiële reddingsactie op gang kwam, zodat het historische erfstuk zo snel
mogelijk weer in oude glorie hersteld kan worden. Meer dan
een miljard euro werd toegezegd, vooral door Franse bedrijven
als Oréal, Vuitton, Gucci. Maar juist dat geeft je te denken.
In de tijd dat miljoenen mensen in de wereld creperen en de
gele hesjes in Frankrijk protesteren tegen de steeds grotere
kloof tussen rijk en arm, komen stinkend rijke bedrijven van
decadente, luxe modeartikelen met toezeggingen van elk honderden miljoenen euro om hun trotse nationale kunstbezit te
redden en te beschermen. Uitermate wrang!
Eenzelfde gevoel van onrecht overkomt mij als ik zie hoe het
conflict tussen Israël en Palestina zich ontwikkelt en er nog
steeds geen enkel zicht lijkt op vrede. Ik heb al eens eerder
geschreven over de onmenselijke situatie in de bezette gebieden. Ondanks alle internationale inspanningen om tot een
oplossing voor een duurzame vrede te komen, gaat Israël onder
leiding van een misdadig bewind rustig door met het bouwen
van illegale nederzettingen en het verjagen van Palestijnse
boeren van hun vaak armzalige akkers en huizen. De verantwoordelijke premier, Netanyahu, werd onlangs zelfs herkozen,
nota bene met steun van een even weerzinwekkende Amerikaanse president. Hoe kan er ooit vrede komen, hoe kan de
kloof tussen beide volken ooit gedicht worden?
Je leest steeds meer over toenemend antisemitisme in de wereld, met name in Oosteuropese landen, maar onder andere
ook in Frankrijk. Hoe komt dat? We hebben allemaal meegeleefd met de slachtoffers van de holocaust, we staan in de
rij voor het Anne Frankhuis, we hebben bewondering voor de
grote geesten die Israël heeft voortgebracht. Vanwaar die toenemende antipathie? Ik denk wel eens dat het misschien te maken heeft met de huidige, halsstarrige politiek van Netanyahu
en zijn extreemrechtse aanhang. Ik hoorde op de radio een
interview met Dries van Agt over zijn boek Palestina in doodsnood, dat binnenkort verschijnt. Een schreeuw van wanhoop en
frustratie. Hij ergert zich allang aan de passieve houding van
Nederland in dit eindeloze conflict. Waarom geen harder protest tegen deze onmenselijke situatie, ook van de kant van het
CDA? En, denk ik bij mijzelf, van de PKN?
Vrolijk Pasen, tot volgend jaar in Jeruzalem, laten wij hopen in
vrede…
Arie van der Harst

Cartoon: Tjeerd Royaards
Uit: NRC 20 april 2019

‘Lintje’ Dirk Grevink
Op 26 april werd Dirk verrast door het bezoek van burgemeester Hans Gaillard, die hem het lintje opspeldde van de Orde
van Oranje-Nassau met de volgende motivering: “Bij het lokale
zorgbeleid in Son en Breugel speelt Dirk Grevink een voortrekkersrol. Zo was hij betrokken bij de totstandkoming van een
visiedocument over mantelzorg en zorgde er zo voor dat mantelzorg nadrukkelijker op de agenda kwam. Ook was hij voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein en vrijwilliger bij de
LEV-groep. Verder zat hij in de ledencommissie van Natuurmonumenten en is hij sinds 1962 vrijwilliger bij de protestantse
gemeente. In onze kerk was hij jarenlang lid van de kerkenraad
en de ambtsgroep diaconie en o.a. betrokken bij bezinningsgroepen en de ZWO-groep. Hij werd benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau”.
Dirk, ook namens onze gemeente: Proficiat! (Red.)
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De Paasmarkt 2019
wat een enthousiasme, wat een energie….!
Op zaterdag 13 april was het weer zover: de jaarlijkse Paasmarkt in onze kerk aan de Zandstraat. Dagen van te voren zag
je al een legertje vrijwilligers bezig met het inrichten van de
‘expositie’zalen. Toen ik donderdagmiddag langsfietste, stond
de camper van Gerard Rothuizen al voor de ingang. Hij was
druk bezig met het schrobben van de tafels voor de diverse
uitstallingen. Een flinke klus, want het waren er heel wat. Binnen waren Jacques, Fred, Pim en anderen al begonnen met
het uitsorteren van de enorme stapel boeken, die van alle
kanten waren binnengestroomd, oud en nieuw, groot en klein,
waardevol of rijp voor de schroot. Vrijdag was er zelfs een heel
legertje vrijwilligers o.l.v. Jacques om de boeken in de daarvoor gemerkte dozen te stoppen. Een gigantisch werk om alles
netjes op onderwerp, thema en taal (of oud papier) te selecteren. Ook in de andere hoeken van de hal was allerlei activiteit
te bespeuren, als ijverige bijen in de bijenkorf.

Voor elck wat wils...

Gelukkig was er ook Roel Rabbers die vrijdags een lunch verzorgde voor alle op dat moment aanwezigen. En dat waren er
velen, van boekenjongens tot bloemenmeisjes en van koffiedames tot puzzel- en muziekfanaten. In een grote kring werd
genoten van liters soep en stokbrood, maar ook van elkaar en
de gezellige activiteiten van iedereen.
Weken eerder waren Gerard en Dirk al bezig geweest met de
voorbereidingen, waaronder de nodige P.R. acties zoals flyers,
advertenties, reclameborden, oproepen en dergelijke. En dat
alles voor de twee goede doelen: het inloophuis in Eindhoven
en Vluchtelingen-in-de-Knel. Wat een enthousiasme, wat een
energie!
Zaterdagochtend, ver voor 10 uur, was de kerk omgetoverd in
een zee van bloemen, planten, tafels met allerlei lekkere baksels, kunstvoorwerpen, tekeningen, schilderijen, noem maar
op. Het was al snel een drukte van belang. Bij de boekenafdeling was het dringen tussen de boeken met tekeningen van
Rembrandt, de gedichten van Perk en de thrillers van Saskia
Noort. En niet te vergeten een flink assortiment boeken in
Duits, Frans en Engels. En er werd goed verkocht (en afgerekend met Jacques en zijn assistenten). De bloemen en planten
(en stekjes van Hans Lubben) waren een lust voor het oog en
vonden gretig aftrek. Je moest er vroeg bij zijn, Ineke en Rennie konden de klantenstroom haast niet bijhouden!
Inmiddels was het flink vol geworden in de kerk. Er was veel
belangstelling voor alle tafels, niet in het minst voor Layla
Naum en haar dochter met heerlijke Irakese schotels en baclava. Het was druk rond de koffietafel van Din, terwijl de
gezellige sfeer nog verhoogd werd door Herma en Cora met
hun vrolijke accordeonklanken. Elly en Anneke hadden het
druk met de vele aangeboden baksels; vooral het glutenvrije
assortiment vloog weg!. Thea had de verkoop van lootjes voor
de grote loterij ter hand genomen, waarmee leuke prijzen te
winnen waren.

Tevreden organisatoren

Zeg het met bloemen

Velen van ons keerden tevreden huiswaarts, beladen met dozen en tassen boeken, planten en lekkernijen. Tevreden ook
omdat we op deze manier een bijdrage konden leveren aan
de dak-en thuislozen in Eindhoven en de vluchtelingen in de
wereld. (De opbrengst bleek later bijna € 2300,-- te zijn, een
prachtig resultaat!) En misschien net zo belangrijk: we hadden
elkaar weer ontmoet en bijgepraat, ook mensen die elkaar misschien al langere tijd niet hadden gezien.
De organisatoren en vrijwilligers (te veel om allen bij naam te
noemen) verdienen onze welgemeende complimenten en onze
hartelijke dank!
Arie van der Harst (red.)
Foto’s van Dirk en Arie
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Frisjes buiten!

Het woord is aan...
Luchtfietsen

Rondetafel gesprek

Redactietafel?

Met mijn drie broers en
een zwager fietsen we
al jaren elke zomer, een
week lang en ook dit
jaar gaan we weer. Het
fietsen was vaak mooi,
en ook de gedachten
die we wisselden. We
herinnerden ons dat we
vroeger op zondag niet
mochten fietsen, omdat
de dominee dat verboden had, dat we dus lopend naar de
kerk gingen, en dat we dan luisterden naar de dominee
die alles wist. Al fietsend en pratend beseften we dat
we vroeger al niet helemaal geloofden wat de dominees
zeiden en dat bij ons dat ‘niet helemaal’ langzaam was
gegroeid tot bijna een ‘helemaal niet’.
In elk van die gereformeerde kerken, waar we nog steeds
naar toegaan, leek het dat in de preken het geloof anders
was gaan klinken. Wat was er met die kerken? Waren zij
overrompeld door de rationele waarden van het moderne
denken? Wat is er nu nog waar? Is het liefde? Is het een
eeuwig leven? Is het God? Zijn de oude waarden nepwaarden? We maakten mee dat velen van de kerkgangers hadden besloten niet meer te komen. Waren hun waarden ook
gewijzigd en hadden ze nu betere waarden? Ze noemden
zichzelf ‘gelovigen van iets,.
Maar ons fietsen bleef mooi en in onze gedachtewisseling over elkaars vragen begrepen we elkaar. We besloten
om op te schrijven wat we begrepen. Leen, Fop, Cor, Ton
en Jacques, geen dominees maar fietsers in een heldere
lucht, luchtfietsers.
We begrepen dat met de rationele logica veel waarheden
kunnen worden gevonden, maar niet alle. Bij voorbeeld
bij spirituele inzichten, zoals je die vinden kunt bij kunstenaars, profeten en mystici, gelden de rationele waarheden niet altijd. Zouden de waarheden van de kerk dan
toch waar kunnen zijn? Trouwens, hoort het in de kerk niet
zozeer over waarheden te gaan, maar veel eerder over
daden?
Wij dachten van wel. Wij vonden dat de kerken zich hebben laten overrompelen door het moderne rationale denken (wellicht geldt dat niet mijn kerk in Sint-Oedenrode,
Son en Breugel).

De vrolijke kerk

We vonden dat het landelijk bestuur van onze kerk maar
eens op moet staan. En zo vloeiden onze ideeën verder:
- De tien geboden op de stenen van Mozes gingen ook over
het doen.
- Die tien geboden zijn sterk verwant met de uitspraak van
Paulus: “Geloof Hoop en Liefde”.
- Uitspraken zoals die van Mozes en Paulus zijn ook te
vinden in alle godsdiensten.
- Alle godsdiensten zouden dus zich gemakkelijk kunnen
verenigen en gezamenlijk ingaan op regeringen die zulke
uitspraken niet voldoende volgen.
- Die vereniging van godsdiensten zou een wereldwijde
kracht hebben, voldoende om wereldwijd aandacht te
richten voor het bedwingen van de beschadiging van het
klimaat.
- En wij, de luchtfietsers, voelen ons geroepen om te publiceren wat we hebben opgeschreven. Tot nu toe hebben we 28 pagina’s.
Wellicht mogen die verschijnen in onze website.
Jacques den Boer

Mmm, heerlijke baclava

WOORD&DAAD 2019 - 2

7

Een bijzondere dag
Een bijzondere dag…
Je merkt het al als je de kerk binnenkomt.
De zon door de ramen in de zuidmuur? Dat kan het niet zijn;
dat is wel vaker zo.
De volle kerkzaal dan? Dat zie je inderdaad niet zo vaak.
Wat meer is, als je voorin gaat zitten, zoals ik: de eerste twee
rijen gevuld met ‘vreemde’ gezichten!
Nou ja, vreemd? Voor wie Petra Zweers al eens ontmoet heeft,
komt een aantal gezichten je wel bekend voor…
Maar voor wie wat meer naar achteren is gaan zitten, en nog
even droomt tijdens de stilte, die Johan enkele minuten vanaf
het orgel laat ‘horen’ (prima!), helpt ouderling van dienst Ria
je uit de droom: ‘Een bijzondere dag’… En zij vertelt ons wat
er vandaag aan de hand is.
Kerkelijk werker Petra Zweers wordt vandaag als ouderling
bevestigd door dienstdoende voorganger ds. Dirk Strasser.
Maar voorlopig heeft de ouderling van dienst nog ‘dienst’,
zij gaat ‘ons licht ontsteken aan de paaskaars’, alsof de zon
helemaal niet door dat zuidraam scheen en draagt ons op te
zingen:
De dag gaat open voor het woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
Bron die wij horen als wij tot Hem keren,
Vroeg in de morgen.
Kortom, het was al een bijzondere dag; vandaag is het alleen
maar een bijzondere bijzondere dag. Petra zal het later terecht verwoorden als: “Een Feestelijke Dag”.
Het thema van de dienst is: ‘Heer laat U zien en ga met ons
mee’. Want het is zondag ‘Oculi’, ‘Ogen’; daarom zingen we
uit Psalm 25, en lezen o.a. uit Exodus 33 en 34 het verhaal
waarin Mozes voor de tweede maal de stenen tafelen ontvangt,
en hij ‘God wil zien’. Daarover vooral zal straks de preek gaan,
maar eerst staat de bevestiging van Petra op het programma.
Dirk geeft een korte inleiding: Waarom zijn er ambten en wat
betekent dat?
Dan volgen vragen aan Petra: o.a. Wil je je in je werk laten
leiden door het woord van God, en wil je je ambt bedienen
met liefde voor de gemeente?
Na een helder “Ja, in de verwachting, dat God mij helpt” van
Petra, na het “De Heer zal je zegenen en je behoeden” van
Dirk, vraagt hij de gemeente haar met liefde en respect te
ontvangen. “Ja, dat beloven wij”, en dan wordt Petra staande
toegezongen. Het gebeurt alles in een sfeer van kracht en
hoop.
En die sfeer houdt Petra vast als ze achter de lezenaar gaat
staan. Helder en nuchter spreekt ze haar tekst uit, die ik hier
onverkort weergeef.

Eredienst
Nooit van m’n hele leven had ik gedacht dat ik nog eens op de
preekstoel zou staan. In de kerk waar ik vandaan kom, was dat
voorbehouden aan mannen - en misschien vind ik het daarom
wel zo leuk. Een mens kent haar eigen drijfveren nooit helemaal.
Maar er is natuurlijk meer. De Bijbel is voor mij een richtinggevende en onuitputtelijke bron van inspiratie - maar niet vanzelf. Vaak moet je je grondig in de verhalen en in de betekenis
daarvan verdiepen, je moet graven en spitten. En als je dan
stuit op iets wat niet meegeeft, dan moet je onderzoeken wat
dat dan is. En pas dan komt er iets tevoorschijn wat mij inspireert en wat ik graag wil doorgeven.


Rob de Jong overhandigt haar namens de groep ‘Eredienst’
een Bijbel

Pastoraat
Pastoraat kan heel breed zijn: van het korte praatje bij de bakker - of bij de viskraam hier op de markt - tot het leiden van
een uitvaart - de ene mens die de ander kan bijstaan wanneer
dat nodig is.
Waar het om gaat, is dat je als mens gezien wordt.
De Bijbelse verhalen zijn ook hiervoor mijn inspiratie. Die gaan
namelijk over God, maar ze gaan ook over ons. Ons levensverhaal heeft te maken met het verhaal van God. De Bijbelse verhalen die al eeuwen met ons meegaan, gaan over onszelf. De
vraag van Mozes is de vraag van ons.


Nel van der Schouw geeft haar een kaars ontstoken aan de
Paaskaars

Dienst naar buiten
De kerk verbindt mensen met elkaar. Dat is voor veel mensen
een reden om bij de kerk te horen. Mensen die iets kostbaars
dat hen inspireert, met elkaar willen delen.
Maar de kerk is er niet alleen om zichzelf. Wij hebben ook een
taak in de wereld, waartoe we in de erediensten worden geïnspireerd en waarvoor we de zegen meekrijgen. Dat kan van
alles zijn: van collectes voor goede doelen, tot aanspreekpunt
in het dorp. De kerk mag schuilplaats zijn, en moet ook misstanden aan het licht brengen.


Lieuwe Terpstra geeft haar een paraplu

Dirk Strasser preekt over Exodus 33 en 34. De Heer ‘laat zich
helemaal niet zien’! Nou ja, ‘van achteren’. Maar, ‘Hij gaat
wel met ons mee’!
Na afloop van de dienst is er koffie en kout, maar de weg daarheen gaat natuurlijk wel langs: Petra Zweers!!

Laat mij toch uw majesteit zien…
Die vraag van Mozes. Mozes wordt geroepen door God om zijn
volk te leiden. Maar als je een roeping krijgt, wil je wel weten
wie jou roept.
Wie mij roept, is geen geheim. Dat bent u als gemeente en ik
ben heel blij dat ik hier in deze gemeente aan het werk mag.
De kerkenraad zocht iemand met aandacht
 voor de eredienst,
 voor het pastoraat,
 en voor het kerk-zijn in de samenleving.
Dat zijn nou precies de dingen die ik zelf ook belangrijk vind
voor een kerk in deze tijd en op deze plaats:
 de eredienst om daarin geïnspireerd te worden om te wer-		
ken aan het koninkrijk van God,
 pastoraat - het omzien naar elkaar
 en de plaats van de kerk in de samenleving
- niet alleen dienstbaar zijn maar ook een tegengeluid laten
horen wanneer dat nodig is.

8

WOORD&DAAD 2019 - 2

Piet H. Oosting

Bonhoeffer 75
Het is volgend jaar 75 jaar geleden dat
de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer
door de nazi’s in de gevangenis werd
terechtgesteld (op 9 april 1945). Er
zal dan ongetwijfeld aandacht worden
besteed aan het leven en werken van
deze theoloog, die ook al regelmatig
genoemd is in artikelen in Woord&Daad,
o.a. door Piet Oosting. Als voorbereiding
op zijn herdenking is door de uitgever
De Roos van Culemborg, met medewerking van PKN, een werkboekje samengesteld. Dit boekje ligt ter inzage in de
hal van onze kerk in Son.

Nel overhandigt de paaskaars

In de gevangenis heeft Bonhoeffer brieven, gedichten en gebeden geschreven voor familie en medegevangenen. In de
inleiding van het boekje zegt de uitgever: “Menselijker dan in
zijn poëzie kan het niet: blijvend engagement, aangevochten
geloof en emoties op de vierkante meter van cel en literatuur”. Diverse Nederlandse dichters hebben vertalingen en
korte interpretaties van deze gedichten gemaakt. Een van de
aangrijpende gedichten willen wij graag hieronder afdrukken.
De komende tijd zullen wij meer over Dietrich Bonhoeffer horen en lezen (red.)

LIED VAN DE GEVANGENE
De deur valt in het zware slot.
Jouw voetstap galmt nog na.
Verleden lost in stilte op,
waar ik verloren sta.
Jij bent de zon die onderging,
die in de zee verdween.
Ik haat wat mij nog overblijft
aan beelden om mij heen.
Ik eis terug wat mij ontviel,
de dagen van weleer,
je geur, je adem en je lach,
je ogen nog veel meer.

De nacht, de slaap, is mij tot vriend,
schenkt mij vergetelheid.
De droom brengt jou bij mij terug.
Ik proef de goede tijd.

Dirk Strasser spreekt Petra toe

Dan schrik ik wakker uit mijn slaap.
Mijn denken kantelt om.
Mijn zoeken is vergeefs geweest.
Waarom, mijn God, waarom?
Het kloppend hart van mijn bestaan
ligt in uw hand, mijn lot:
verleden, toekomst, schuld, berouw.
Bewaar mij, goede God.

René van Loenen, liedtekst bij het gedicht ‘Verleden’ van
Dietrich Bonhoeffer - Melodie: Liedboek 848

Lieuwe geeft haar een paraplu
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Intussen in Dordt
Nadat de Remonstranten op 14 januari 1619 uit de
Synode van Dordrecht waren weggestuurd, ging het
debat over hun opvattingen onverminderd voort. Op
de Synode zelf moesten de deelnemers het eens worden over de vraag waarom zij nu eigenlijk de opvattingen van de remonstranten verwerpelijk vonden
en hoe het dan wel zat met de theologische kwesties
rond genade, predestinatie en vrije wil. En buiten de
Synode werd de strijd ijverig voortgezet met pamfletten.
‘Eene gemeene broederschap’. Maar er gebeurde nog meer. De
remonstranten hadden de bui al langer zien hangen. Een aantal
predikanten en vooraanstaande gemeenteleden van her en der
kwam al vanaf 1617 in vergaderingen bijeen om elkaar te steunen en een gezamenlijke strategie te bespreken. De spil van
die bijeenkomsten was Johannes Uytenbogaert, die ook de man
achter de Remonstrantie van 1610 was geweest: studiegenoot
van Arminius, opvoeder van prins Frederik Hendrik, hof- en
legerpredikant van prins Maurits, vriend van raadspensionaris
Johan van Oldenbarnevelt. Nadat die laatste in 1618 op last
van Maurits was gevangengezet, vluchtte Uytenbogaert eerst
naar Rotterdam en vervolgens naar het katholieke Antwerpen.
Hij bleef wel in briefwisseling met de remonstranten die in
Dordrecht min of meer gegijzeld zaten, maar hij kon zelf tijdelijk geen prominente rol vervullen.
Dat deed wel Nicolaas Grevinchoven, vanaf 1601 predikant in
Rotterdam en een scherpzinnig tegenstander van de strikte
calvinisten. In zijn huis kwam op 5 maart 1619 in het geheim
een tiental predikanten en enkele kerkenraadsleden bij elkaar
uit steden als Alkmaar, Hoorn en Brielle. Die bijeenkomst mag
gelden als de conceptie van de Remonstrantse Broederschap.
De eigenlijke geboorte zou een half jaar later in Antwerpen
plaatsvinden, waarover later meer. Maar op 5 maart werd al
besloten ‘eene gemeene broederschap’ of ‘sociëteit’ op te
richten: een verbond van rekkelijke predikanten, bedoeld om
elkaar en hun gelovigen te steunen, zowel mentaal als materieel. Met het oog op dat laatste werd in Rotterdam ook een
‘kas’ opgericht: een financieel fonds om predikanten en anderen te kunnen ondersteunen die door de vervolging in nood
zouden komen. De aanwezigen stelden vast dat zij de Bijbel als
richtsnoer voor het geloof beschouwden en dat over belijdenisteksten ‘vrij onderzoek’ mogelijk moest zijn, hetgeen vooral
inhield dat die niet voor de eeuwigheid als bindend beschouwd
moesten worden. Ook onderschreven zij de vijf artikelen van
de Remonstrantie van 1610 nog eens. De godsdienstige samenkomsten zouden zoveel als mogelijk worden voortgezet,
en waar er geen predikanten waren, zouden ‘lees- diensten’
plaatsvinden. De predikanten die nog op vrije voeten waren,
zouden de verweesde gemeenten bezoeken en daar ook dopen
en avondmaal vieren.

konden worden opgespoord, gearresteerd en gevangengezet, in
afwachting van de verbanning uit de Republiek die spoedig zou
volgen.
Dordtse Leerregels
In Dordrecht zelf werd intussen gewerkt aan de formulering
van een aantal leerregels waarin de opvattingen van de Remonstranten veroordeeld werden. Er werd een commissie ingesteld
van negen leden die een tekst moest opstellen.
Van die commissie maakten synodevoorzitter Bogerman deel
uit en de twee vicevoorzitters van de Synode, Hermanus Faukelius en Jacobus Rolandus, alsmede de theologen Johan Polyander (de opvolger van Gomarus in Leiden), Antonius Walaeus
en Jacobus Trigland. De laatste twee zouden na de Synode ook
hoogleraar in Leiden worden en ontpopten zich als ijverige
bestrijders van de remonstranten. De uitkomst stond dus min
of meer vast.
Van 25 maart tot 15 april werkte de commissie aan de formulering van de leerregels. In die tijd werden er geen plenaire
zittingen van de Synode gehouden. Op 16 april lag er een tekstvoorstel. Dat werd de volgende dagen door de voltallige Synode
besproken en nog maar op enkele ondergeschikte punten bijgesteld. Een week later, op 23 april 1619, lag er een tekst die
door alle aanwezigen werd goedgekeurd en ondertekend: de
Dordtse Leerregels, in de wandeling ook vaak de ‘Vijf artikelen
tegen de remonstranten’ genoemd. Het eerste artikel ging over
de leer van uitverkiezing en verwerping (in theologisch jargon:
de dubbele predestinatie), het tweede over de dood van Christus en de verlossing van de mensen, het derde over de verdorvenheid van de mens, het vierde over de bekering tot God en
het vijfde over de volharding van de heiligen. Op de uiteenzetting van de ‘rechte’ leer volgt steeds een ‘verwerpinge der
dwalingen’, die van de Remonstranten.
Na de vaststelling van de Dordtse Leerregels werd in vier zittingen van de Synode de tekst van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en van de Heidelbergse Catechismus voorgelezen. Vervolgens werd vastgesteld dat die samen met de Leerregels in
overeenstemming was met Gods Woord. Voortaan beschikte de
vaderlandse kerk over drie bindende belijdenisteksten: de drie
Formulieren van Enigheid. Vier eeuwen later maken zij nog
steeds, samen met andere teksten, deel uit van de kerkorde
van de Protestantse Kerk in Nederland.
Peter Nissen, Remonstrants predikant in Oosterbeek en
hoogleraar Oecumenica aan de Radboud Universiteit in Nijmegen

Niet zonder risico
De Rotterdamse besluiten van 5 maart 1619 legden het fundament voor de oprichting van de Remonstrantse Broederschap. Die oprichting kreeg haar werkelijke beslag tijdens de
samenkomst van eenveel grotere groep gevluchte predikanten
in Antwerpen tussen 30 september en 4 oktober 1619. Maar in
Rotterdam waren de grote lijnen al uitgezet. De besluiten van
Rotterdam werden door een diaken en een ouderling uit Hoorn
overgebracht aan de predikanten die in Dordrecht in afwachting van hun veroordeling gegijzeld zaten. Zij verklaarden zich
akkoord met de besluiten, evenals Uytenbogaert.
Die akkoordverklaring was niet zonder risico. Al vóór de officiële veroordeling en verbanning van de remonstrantse predikanten ging de burgerlijke overheid, op last van Maurits, op jacht
naar wat zij als remonstrantse kliekvorming zag. Zo werden
in Alkmaar twee predikanten gevangengenomen die tijdens
hun verhoor vertelden over de samenkomst in Rotterdam. Die
samenkomst werd gezien als een samenzwering tegen de eenheid van de Republiek. De deelnemers werden door het Hof
van Holland ter verantwoording geroepen en, voor zover ze
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Portret van Nicolaas Grevinchoven (1568-1632),
predikant in Rotterdam,
gemaakt door een onbekende schilder
en nog steeds te bewonderen in de consistorie van de
Remonstrantse Kerk in Rotterdam
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Uit de Gemeente
Kerkdiensten

BEDANKT
Wat een verrassing was dat!
Wat leuk dat ik de prachtige bos bloemen uit de kerk kreeg
overhandigd met Palmpasen, als blijk van waardering van
de gemeente voor mijn werkzaamheden voor de paasmarkt.
Daar doe ik het niet voor, maar dat zoveel mensen de
moeite nemen om ook de bijbehorende lijst te tekenen
geeft een heel fijn gevoel.
Graag wil ik ook alle medewerkers en vrijwilligers van de
paasmarkt in deze bloemenhulde betrekken.
Zonder hen kwam er niets van terecht.
Hartelijk dank allemaal!
Gerard Rothuizen

KERKDIENSTEN ST.-OEDENRODE
26 mei

10.00 uur: Ds. mw. B. van Litsenburg

09 juni
10.00 uur; Ds. Chr. Mondt
		
Pinksteren
		
Dienst van Schrift en Tafel

P.S. en als u nu ook nog een goed idee heeft voor iets
nieuws of leuks voor een volgende paasmarkt hoor ik dat
graag!
Ik was jarig en kreeg ‘de bloemen uit de kerk’.
Ik was er heel blij mee.
Hartelijk dank.
Riet den Hoedt
Zondag 7 oktober 2018 werd ik verrast met de bloemen die
de dienst hadden opgeluisterd; bij het fraaie boeket een
felicitatie met mijn 90e verjaardag, ondertekend door alle
aanwezigen.
Graag wil ik u van harte bedanken voor de bloemen en voor
uw goede wensen. De band die ik als vriend van de gemeente met u mag hebben, is erdoor versterkt.
Met vriendelijke groet,
Hans Braam
Excuus voor de verlate plaatsing (red.)
Ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag kreeg ik op 5 mei
jl. een heel mooi boeket bloemen en ze roken ook zo lekker
(fresia’s).
Hartelijk dank hiervoor.
Guus Plevier

Evensong in de Cathrien

23 juni

10.00 uur: Ds. R. op den Brouw

07 juli

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

21 juli

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

04 augustus

10.00 uur: Ds. G. Baerends

18 augustus

10.00 uur: Ds. G. Baerends

01 september 10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

KERKDIENSTEN SON
19 mei

10.00 uur: Ds. Chr. Mondt

02 juni

10.00 uur: Mw. J. Nieuwenhuizen

16 juni

10.00 uur: Mw. C. Pumplun

30 juni

11.00 uur: Dienst bij Zonhove

14 juli
10.00 uur: Ds. G. Baerends
		
Dienst van Schrift en Tafel

19 mei 2019, 17.00 uur
Capella Vesperale o.l.v. Fred Vonk
organist nnb
Voorganger Wim Dekker
Zondag 19 mei kunt u weer meegenieten van een
Evensong. Geheel naar de Anglicaanse traditie vindt die plaats
in de late middag of avond. De vaste gezongen onderdelen
van de dienst zijn de gezongen gebeden, Psalmen, Magnificat
en Nunc Dimitis, responses en een Anthem. Samen met de gemeente worden enkele hymns gezongen.
De lezingen volgen het Anglicaanse Leesrooster en voor deze
zondag zijn dat: DaniÎl 6: [1-5] 6-23 en Marcus 15: 46-16: 8.
Het thema van de lezingen gaat over hoe verschillend kan worden gereageerd op goed nieuws: met naijver wat leidt tot verraad; of met angst en ongeloof wat leidt tot zwijgen.

28 juli

10.00 uur: Ds. G. Baerends

11 augustus

10.00 uur: Ds. W. v.d. Wouw

25 augustus

10.00 uur: Ds. D. Strasser

Familieberichten
OVERLEDEN
07 april
28 april

Mw. A.J. Shillcock-Ros, 93 jr.
Mw. A. Wiersma-Boskma,
Koninginnelaan 114 St. Oedenrode, 86 jr.

Laten wij meeleven met de nabestaanden en hen dragen in onze gebeden.

De gezongen Psalmen van deze zondag zijn Psalm 16 en 98 op
meerstemmige chants.
Voor informatie over de volgende Evensong verwijzen wij naar
onze website www.capellavesperale.nl
Informatie over de orde van dienst kunt u een week voorafgaand aan de dienst vinden op dezelfde website.
Stichting Oecumenische KoorVespers Eindhoven
p/a Lenningenhof 18 5625 NT Eindhoven
secretaris@capellavesperale.nl Tel 06-10801047

LOKALE OMROEP SON EN BREUGEL ‘DE EENHEID’
Diensten in Son worden uitgezonden op het UPC kabelnet FM 94,4 MHz
en via het Internet: www.kerkomroep.nl
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Wegwijzer
KERKGEBOUWEN

Kerk van de Eenheid in Christus, Zandstraat 26, Son, tel. 0499-477757.
Beheerder: dhr. P. Greijdanus, tel. 06-18625439.
Knoptorenkerk, Kerkdijk 8, St.-Oedenrode, tel. 0413-479067.
Contactpersoon voor gebruik of verhuur: dhr. P. de Koning,
Stichting ‘Knoptorenkerk’, tel. 06-23916912.

KERKELIJK WERKER

Mw. P. Zweers,
tel. 06 587 744 50
e-mail: kerkelijkwerker@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl
Werkdagen: maandag, woensdag en donderdag.
Open spreekuur: elke donderdag van 10.30-12.00 uur.

COÖRDINATOR KERKDIENSTEN

Mw. R. van der Lugt, tel. 0499-474227, e-mail: lugt.kerk@kpnmail.nl

KERKELIJK BUREAU

Postadres: Postbus 197, 5690 AD Son.
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de kerk aan de Zandstraat in Son en
is iedere donderdag geopend van 09.00-11.00 uur.

KERKENRAAD

Scriba: dhr. A. F. Vink,
tel. 06 239 565 20, e-mail: scribaat@pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

AMBTSGROEP BEHEER

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
– De kerkelijke bijdragen kunnen worden overgemaakt naar bankrekening
NL78 ABNA 0482 3701 65 t.n.v. de Protestantse Gemeente te
St.-Oedenrode, Son en Breugel.
– Rekeningen kunnen worden gestuurd naar de penningmeester via het
kerkelijk bureau.
– Wijzigingen in persoonsgegevens in verband met geboorte, huwelijk,
overlijden of verhuizing s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie via
het kerkelijk bureau. Een geboortekaartje of verhuisbericht
is voldoende.

DIACONIE

Secretariaat: Postbus 197, 5690 AD Son.
Bankrekening: NL45 RABO 0148 2257 21 t.n.v. Diaconie van de Protestantse Gemeente, St.-Oedenrode, Son en Breugel.
Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO)
Bankrekening: NL79 INGB 0003 7524 98 t.n.v. Werkgroep ZWO te Son.

FAMILIEBERICHTEN

Voor plaatsing in dit blad op te geven aan dhr. T. Waanders, Hoogenberg 5,
5691 DN Son, tel. 0499-472721, of door toezending van geboortekaartje,
huwelijksaankondiging of rouwannonce.

CONTACT

Voor vraag om contact en/of bezoek, om welke reden dan ook kunt u bellen:
Voor Son en Breugel: Mw. A. Kauffmann, tel. 0499-471879.
Voor Sint-Oedenrode: Mw. T. Siertsema, tel. 0413-287697.

HULPGROEP ‘OMMEKAAR’ ST.-OEDENRODE

Verricht hand- en spandiensten. Telefonisch te bereiken:
maandag van 09.30-10.30 uur, tel. 0413-472066 (b.g.g. 0413-474765) en
donderdag van 12.30-13.30 uur, tel. 0413-474765 (b.g.g. 0413-472066).

WEBSITE GEMEENTE

www.pgsintoedenrodesonenbreugel.nl

INTERKERKELIJK DIACONAAL OVERLEG

Mw. Chr. Drubbel, e-mail: chrisdrubbel@gmail.com

VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT

Bereikbaar via het CMD, tel. 0499-491470, op werkdagen van 9.00-13.00 uur
(telefonisch bereikbaar tot 17.00 uur).
of via e-mail: vrijwilligerssteunpunt@levgroep.nl
Inloopspreekuur vrijwilligers: maandagmiddag van 13.00-15.00 uur in het
CMD, Europalaan 2, 5691 EN Son en Breugel).

ARM-IN-ARM GROEP

Mw. D. van den Nieuwenhuijzen, tel. 0499-475697.

